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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Berdirinya PT. Asrindo Citraseni Satria 

Nama perusahaan  : PT. Asrindo Citraseni Satria 

Alamat                   : Jln. Lintas Duri-Dumai KM 8 Kulim, Duri Riau 

Telepon  : (0761)839339, Fax.(0761)36681 

Email  : asrindo@asrindo.co.id 

PT. Asrindo Citrasni Satria atau dikenal sebagai ACS memulai perjalanan 

sejak didirikan pada Desember 1990 dengan proyek utama dijasa transportasi 

darat dengan menyediakan kendaraan ringan dan penyewaan alat berat. Dari sana, 

langkah demi langkah dan dengan tekad yang tinggi untuk mencari peluang dan 

memperluas unit bisnis perusahaan telah terlibat dan bekerja dibanyak proyek 

untuk Oil & Gas Industri dan Sektor Publik.Tahun 1997, kami menyediakan 

berbagai layanan kontrak untuk semua PT. Wilayah Chevron Pacific Indonesia di 

Provinsi Riau. Berbagai modal transportasi yan digunakan untuk berbagai tujuan 

seperti : rig bergerak, penanganan material pengeboran, penanganan limbah, dan 

transportasi karyawan. 

Karena manajemen transisi dari Blok CPP, dari PT. Chevron Indonesia 

untuk Joint Operation Body(JOB) PT. Caltex Paci Bumi Siak Pusako – pertamina 

Hulu pada tahun 2002, ACS telah menangani berbagai proyek penyediaan dan 

penyediaan alat berat, ringan transportasi kendaraan, material, baik konstruksi 

situs dan ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan. Untuk bangunan kontruksi dan 

mailto:asrindo@asrindo.co.id


 

9 
 

jalan sejak tahun 2003 ACS sudah membangun bangunan, toko, melaksanakan 

banyak proyek seperti Rumah Sakit dan of Residential dan jalan raya. Bab lain 

ditambahkan pada tahun 2007, dimulai dengan mengoperasikan dua rig (2) 

workover di PT. Chevron Pacific Indonesia Duri Area, dan saat ini ACS memiliki 

(15) unit rig lengkap untuk pengeboran dan bekerja lebih operasi sesuai kebutuhan 

klien.  

PT. Asrindo Citraseni Satria adalah sebuah perusahaan yang berdiri sejak 

tahun 1990 dan telah berpengalaman bekerja sama dengan pemerintahan dan 

berbagai perusahaan yang terutama bergerak dibidang pertambangan minyak dan 

Gas Bumi. Visi K3 dan mutu adalah untuk menjadi penyedia jasa penyediaan 

peralatan dan kendaraan terbaik. Dengan memenuhi seluruh persyaratan dan 

harapan pelanggan dan keselamatan dan kesehatan kerja. 

 

2.2. Profil Perusahaan  

 PT. Asrindo Citraseni Satria bertekad untuk senantiasa memantau 

pencapaian keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan sebagai bagian dari 

usaha untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan termasuk didalam 

melaksanakan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Hal 

ini sejalan dengan kesadaran untuk berusaha mematuhi peraturan dan persyaratan 

K3 yang terkait dengan bidang usaha 

1. Bidang usaha  

a. Pengeboran dan kerja ulang sumur (Drilling and Workover) 

b. Jasa transportasi alat berat untuk operasi rig 
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c. Pengadaan/penyewaan alat transfortasi darat dan alat transportasi 

laut 

d. Pengadaan/penyewaan peralatan konstruksi dan jasa konstruksi 

e. Jasa peralatan fasilitas produksi 

2. Pelanggan utama 

a. PT. Chevron Pacific Indonesia 

b. BOB (Badan operasi bersama) PT Pertamina Hulu dan PT Bumi Siak 

Pusako 

 

2.3. Visi dan misi perusahaan 

Adapun visi, misi, dan tujuan dari PT. Asrindo Citaseni Satria adalah 

sebagai berikut: 

1. Visi PT. Asrindo Citraseni Satria  

Menjadi perusahaan jasa yang berkualitas, propesional, prioritas 

dalam keselamatan dan kesehatan bagi seluruh karyawan serta keluarga, 

dan selalu melindungi lingkungan. 

2. Misi PT. Asrindo Citraseni Satria 

a. Menerapkan sistem manajemen mutu dan kesehatan kerja dan 

manajemen sistem keamanan 

b. Menetapkan karyawan yang terampil dan professional 

c. Menggunakan alat dsn peralatan sesuai dengan nasional dan standar 

internasional 
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2.4. Tujuan PT. Asrindo Citraseni Satria 

Mematuhi undang- undang, peraturan dan persyaratan yang berlaku. 

 

2.5. Letak Geografis Perusahaan  

Pada akhir tahun 1990 tepatnya pada bulan Desember PT. Asrindo 

Citrraseni Satria atau dikenal sebagai ACS didirikan d provinsi Riau. PT. Asrindo 

citraseni satria mendirikan kantor pusat dipekanbaru. Tahun 1997, ACS 

menyediakan sebagai layanan kontrak untuk pengeboran dan transportasi bahan 

untuk semua PT. Wilayah Chevron Pasific Indonesia di Provinsi Riau. 

Pada tahun 2007, dimulai dengan mengenformasikan dua rig (2) workofer 

di PT. Chevron Pasific Indonesia Duri Area, dan saat ini ACS memiliki (15) lima 

belas unit Rig lengkap dengan pengeboran dan bekerja lebih operasi sesuai 

kebutuhan klien.Dan pada saat ini tahun 2015 PT. Asrindo Citraseni Satria atau 

dikenal sebagai ACS mendirikan sebuah lokasi perusahaan cabang baru yang 

berada didaerah Duri, Bengkalis yang terbagi menjadi dua kantor cabang yaitu 

berada di KM.8 Jalan lintas Duri-Dumai sebagai kantor YARD dan di KM. 6 

Jalan lintas Duri-Dumai sebagai kantor WDR. 

Dipilihnya Riau sebagai tempat pendirian PT. Asrindo Citraseni Satria 

atau dikenal sebagai ACS karena : 

a. Lokasi tersebut dekat dengan bahan baku yang tersedia (Raw Oriented) 

b. Jauh dari pemungkiman padat penduduk dan mempermudah dalam 

mengoperasian alat-alat berat dan proses kerja 

c. Lokasi strategis yang tidak jauh dari lokasi Rig yang ada  
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d. Lokasi strategis, yaitu dengan dengan PT. Chevron Pasific Indonesia 

selaku induk perusahaan  

e. Sistem transportasi sudah memadai dengan adanya jalan yang 

menghubungkan antara Pekanbaru-Dumai 

 

2.6. Struktur Organisasi 

Penerapan strategi yang sukses banyak bergantung kepada struktur 

organisasi perusahaan. Suatu organisasi didalam menjalankan segala aktivitasnya 

harus mengutamakan kerja sama yang baik antar para anggotanya agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai, karena melalui kerja sama tersebut akan 

memungkinkan peraturan kerja yang efektif dan efisien. 

Cara kerja yang efektif dan efisien dapat membuat organisasi memiliki 

kejelasan dalam pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap 

anggota organisasi. Perumusan manajemen dan struktur organisasi sangat penting 

pada suatu perusahaan, dikarenakan adanya kesadaran para ahli tentang 

pentingnya manajemen dan struktur organisasi tersebut dalam mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Struktur organisasi banyak jenisnya, tergantung dari keadaan perusahaan. 

Struktur organisasi dapat memberikan gambaran mengenai baik buruknya 

mekanisme kerja yang ada disuatu perusahaan, karena struktur yang baik dapat 

menemukan posisi atau kedudukan dari masing-masing personil, tugas, 

wewenang, tanggung jawab, arah komunikasi dan pelaksanaan program kerja. 
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Struktur organisasi yang di PT. ACS dapat menjadi dua sub bagian yaitu: 

a. Bagian management yang bertanggung jawabdalam peraturan, 

pengarahan, dan pengawasan jalannya operasi dilapangan 

b. Bagian operasi yang bertanggung jawab dalam hal penangganan 

masalah operasi lapangan baik di onshore maupun yang bertanggung 

jawab di management 

Bentuk organisasi di PT. Asrindo Citrasenni Satria Duri disusun 

berdasarkan organisasi yang merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan 

sejumlah tugas dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang 

masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Asrindo Citraseni Satria 
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2.7. UraianTugas (Job Description)  

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan terdiri dari 

beberapa bagian itu, diantaranya adalah :  

Struktur organisasi PT. Asrindo Citraseni Satria adalah sebagai berikut: 

1. Direktur Utama 

a. Menafsirkan semua peraturan standar dari pemerintah (MIGAS) dan 

peraturan yang diminta oleh mitra usaha PT. Asrindo Citraseni 

Satria. 

b. Menetapkan dan mengubah kebijakan HRD (Human Resourcers 

Development). 

c. Memastikan bahwa semua level manajemen PT. Asrindo Citraseni 

Satria mengetahui tanggung jawab masing – masing  dalam 

pelaksanaan program keselamatan kerja dan lingkungan ditempat 

PT. Asrindo Citraseni Satria Duri beroperasi. 

d. Memastikan semua manajemen PT. Asrindo Citraseni Satria dalam 

pelaksanaan fungsi – fungsi pekerjaannya berkenaan dengan 

pelaksanaan dengan baik. 

e. Memastikan bahwa struktur manajer pada dipisinya mengetahui 

tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan kerja di tempat mereka 

bekerja. 
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2. Area Manajer  

a. Menetapkan target kerja dan pengembangan yang telah ditetapkan. 

b. Mengatur SDM dalam organisasi yang dipimpinnya seefektif 

mungkin. 

c. Mengkoordinasikan sistem metode pelaksanaan proyek yang sesuwai 

dengan spesipikasi data dan keterlibatan setiap departemen yang 

terkait. 

d. Menterjemahkan pengarahan – pengarahan dari manajemen untuk 

diteruskan kesemua fungsi yang ada di lingkungan operasinya. 

e. Bertugas dan bertanggung jawab segala sesuatu yang ada di 

perusahaan  PT. Asrindo Citraseni Satria Duri, dan mengontrol 

operasi RIG. 

3. Sekretaris 

a. Bertugas memcatat surat masuk dan surat keluar. 

b. Mencatat dan mengetahui semua keberadaan area manajer dan 

direktur 

c. Mentaati peraturan yang berlaku. 

4. HES Superintendent 

a. Membuat, Mengatur dan mengembangkan Program Keselamatan 

kerja secara benar. 

b. Menindaklanjuti semua hasil recommendi terlaksana termasuk 

Kebutuhan pelanggan. 
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c. Memberikan Laporan Hasil pencapaian Program kepada HES 

Manager. 

d. Dapat memimpin untuk mencapai target program keselamatan kerja. 

e. Memberikan masukan kepada Area Manager dalam meningkatkan 

kinerja dan mutu pekerjaan. 

f. Memastikan semua laporan keselamatan kerja terlaksana. 

5. HES Coordinator  

a. Memastikan seluruh HES Program perusahaan  sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan secara baik dan benar. 

b. Melakukan risk assessment dan mempersiapkan Safety checklist  dan 

alat alat yang dibutuhkan rig sebelum dioperasikan 

c. Membuat Laporan bulan HES 

d. Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan hasil recommendasi. 

e. Memberikan pelatihan kepada karyawan dan karyawan lama secara 

rutin 

f. Melakukan supervisi terhadap kinerja HES Field dilapangan dan 

menindaklanjuti temuan yang ada. 

g. Melakukan Inpeksi dan audit terhadap pelaksanaan HES program 

dilapangan 

h. Dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. 

6. HES Field Officer 

a. Membuat laporan timbang terima pekerjaan secara tertulis setiap 

penukaran crew. 
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b. Memberikan kepada Crew Training-training dan drill tentang masalah 

keselamatan kerja. 

c. Menyampaikan kepada crew bila ada temuan yang tidak selamat. 

d. Membuat laporan harian. 

e. Mempersiapkan dokument dan melakukan revisi terhadap document 

setelah selesai bekerja. 

f. Memastikan keselamatan orang, rig dan tool, lingkungan  serta 

pekerjaan berjalan dengan selamat dan benar. 

g. Dapat berkomunkasi dengan baik dan benar. 

h. Dapat menjadi role model pada team ( teman sekerja). 

7. Operation Manager 

a. Memastikan operasional Rig berjalan dengan selamat dan lancar, 

sesuai dengan kebutuhan operasional di area kerja 

b. Memimpin pertemuan koordinasi harian, mingguan dan bulanan, 

untuk membicarakan hal-hal penting dalam pelaksanaan pekerjaan dan 

membahas temuan-temuan dan rencana tindakan perbaikan. 

c. Bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa tersedia dengan baik. 

d. Melakukan kerjasama dan mendiskusikan dengan Bawahan langsung 

terhadap hambatan yang dihadapi, input ketidakpuasan pemakai 

(costumer) dan mencarikan solusi untuk memecahkan permasalahan 

tersebut.   Serta mengkoordinasikan dan melaporkan hal tersebut ke 

Area Manager. 
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e. Membuat laporan secara bulanan ke Area manager terhadap kinerja 

jasa yang dilakukan, dan memuatkan juga masalah yang dihadapi dan 

diteruskan ke Direktur. 

f. Memberikan masukan dalam hal Kinerja karyawan kepada personalia 

supaya dapat diberikan penghargaan atau sanksi. 

g. Menjadi contoh dalam hal praktek-praktek kerja yang selamat dan 

bertanggung jawab penuh dalam memimpin operasional project yang 

sedang berjalan. 

h. Bersedia untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang 

dianggap tidak jelas oleh perusahaan dan menyelesaikannya secara 

jelas. 

i. Tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan yang sifatnya 

menyangkut nama baik perusahaan, dalam keadaan darurat dan demi 

kestabilan perusahaan, keamanan dan kenyamanan perusahaan. 

j. Dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan team crew, 

support dan team leader lainnya. 

k. Dapat menyelesaikan kendala-kendala yang ada yang menyangkut 

operasional, dan mengkoordinasikannnya dengan team support apabila 

kendala tersebut dianggap berat dan tidak dapat diatasi serta 

melaporkannya ke Area Manager.  

l. Dapat menjalin hubungan baik dengan seluruh crew, dan team 

support. 

m. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran operasional Rig. 
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8. Rig Superintendent 

a. Memimpin dan mengawasi dan melakukan tindakan perbaikan 

terhadap unit instalasi pengeboran.  

b. Melakukan hand over pekerjaan  secara jelas dan benar dan 

memberitahukan kondisi-kondisi yang tidak selamat serta pekerjaan 

selanjutnya. 

c. Menjadi model, contoh  yang baik dalam melaksanakan tugas. 

d. Mampu berkomunikasi dengan benar.  

e. Mengawasi Tool Pusher, seluruh  pekerja pemboran dan pekerja-

pekerja pemboran.  

f. Mengevaluasi hasil kerja bawahan sebagai acuan dari program kerja 

yang telah dilaksanakan untuk menentukan  program selanjutnya. 

g. Mengantisipasi tentang perlindungan dari bahaya-bahaya kebakaran, 

komponen – komponen  instalasi pengeboran. 

h. Perencanaan dan penggunaan peralatan keselamatan secara benar dan 

aman. 

i. Mampu dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan 

oleh perusahaan dan menjadi wakil perusahaan dilapangan. 

j. Dapat bekerja sama dan dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. 

9. Sr. Tool Pusher 

a. Melakukan hand over pekerjaan  secara jelas dan benar dan 

memberitahukan kondisi-kondis yang tidak selamat serta pekerjaan 

selanjutnya. 
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b. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

c. Bertanggung jawab atas pekerjaan Tool Pusher dan seluruh  pekerja 

pemboran di lapangan  yang menjadi tanggung jawabnya dan 

melaporkannya.  

d. Memastikan atau mengadakan pertemuan keselamatan kerja sebelum 

memulai pekerjaan. 

e. Mengevaluasi hasil kerja  team (bawahan) sebagai acuan dari program 

kerja yang telah dilaksanakan untuk menentukan  program 

selanjutnya. 

f. Mengantisipasi tentang perlindungan dari bahaya-bahaya kebakaran, 

komponen – komponen  instalasi pemboran dan melakukan tindakan 

pencegahan. 

g. Merencanakan  penggunaan peralatan keselamatan secara benar dan 

aman.   

h. Mengintruksikan Tool Pusher dan Driller mengadakan inspeksi 

keselamatan setelah Rig moving selesai. 

i. Dapat menjalankan visi dan misi perusahaan dengan benar. 

10. Tool Pusher 

a. Memastikan semua Rig crew memakai keselamatan kerja. 

b. Mampu memimpin team  dan bekerja sama dengan Sr. Tool pusher 

dalam melaksanakan tugas hari-hari. 

c. Memeriksa kondisi rig dan peralatannya, menganjurkan penukaran, 

menginstruksikan perbaikan.   
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d. Mampu  dan cakap  dalam mengambil keputusan yang bersifat teknis 

dilapangan dan melaporkan kepada atasan. 

e. Mampu menjaga nama baik perusahaan baik secara internal maupun 

secara external (keluar). 

f. Bertanggun gugat terhadap semua  asset perushaan yang diberikan. 

g. Membantu Sr. Tool Pusher dalam menindaklanjuti temuan atau 

kejadian. 

13. Driller  

a. Memastikan semua Rig crew sudah melengkapi perlengkapan kerja. 

b. Membuat laporan timbang terima pekerjaan secara tertulis setiap 

penukaran crew. 

c. Memimpin team dan membantu crew dalam melakukan suatu 

pekerjaan dengan benar dan selamat. 

d. Dapat mendidik, memberikan motivasi serta memimpin crew dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan selamat. 

e. Membuat laporan harian sesuai dengan tugas yang diberikan  

f. Cakap dan bertanggung jawab terhadap cara mengoperate Rig dengan 

benar dan selamat. 

g. Mampu dan bertanggung jawab terhadap Rig berserta peralatannya. 

h. Dapat bekerja secara team dan dapat berkomunikasi secara baik. 

14. Derrickman 

a. Memastikan diri sendiri pakai lengkap sebelum melakukan pekerjaan. 

b. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 
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c. Memeriksa benda-benda yang potensial akan jatuh dan melakukan 

tindakan perbaikan 

d. Mengganti Driller bilamana berhalangan  (mempunyai sertifikat) 

e. Mampu dan cakap memimpin dan menasehati bawahan serta 

Floorman dan Roustabout serta memotivasi untuk bekerja lebih giat. 

f. Membuat / mengisi formulir  tentang peralatan yang dibawa naik dan 

melaporkan kembali setelah turun. 

g. Melaporkan atau memberitahukan kejadian-kejadian bahaya yang 

timbul dan terlihat dari atas menara. 

h. Bertanggung jawab untuk proses penyambungan pipa diatas menara. 

i. Dapat bekerja sama dan dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. 

15. Floorman 

a. Memastikan diri sendiri memakai kelengkapan sebelum melakukan 

pekerjaan. 

b. Melakukan hand over pekerjaan  secara jelas dan benar dan 

memberitahukan kondisi-kondis yang tidak selamat. 

c. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

d. Memeriksa alat kerja yang akan dipergunakan membuka dan 

mengunci sambungan serta memeriksa kalau ada peralatan yang tidak 

baik / tidak layak pakai. 

e. Membersihkan, menempatkan, menyusun kembali peralatan yang 

telah dipergunakan ke tempat semula, setelah selesai 

mempergunakannya. 
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f. Memeriksa benda-benda yang potensial akan jatuh dan mengisi form 

yang tersedia. 

g. Bertanggung jawab atas penguncian atau membuka sambungan pipa. 

h. Melaporkan kondisi peralatan pada atasan, Driller dan Tool Pusher. 

i. Bertanggung jawab atas kondisi peralatan yang dipakai. 

j. Mampu dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas yang diberikan 

oleh perusahaan. 

k. Dapat bekerja sama dan dapat berkomunikasi dengan baik dan benar 

16. Roustabout 

a. Memastikan diri sendiri memakai perlengkapan sebelum melakukan 

pekerjaan. 

b. Melakukan hand over pekerjaan  secara jelas dan benar dan 

memberitahukan kondisi-kondisi yang tidak selamat. 

c. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

d. Menjaga dan membersihkan tools dan peralatan yang dipergunakan 

untuk operasi. 

e. Membersihkan dan mengumpulkan alat-alat sehabis dipakai, 

menghitung kembali jumlah kunci-kunci yang telah selessai dipakai. 

f. Membersihkan bila ada ceceran minyak sekitar lokasi dengan 

peralatan yang tersedia. 

g. Membersihkan sampah makanan yang berserakan di lingkungan lokasi 

dan meletakkan didalam bak sampah yang tersedia. 
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h. Menyusun atau mengatur pipa diatas rack-rack pipa secara benar dan 

rapi. 

i. Mampu dan bertanggung jawab  terhadap perkerjaan sesuai dengan 

peraturan perusahaan. 

j. Dapat bekerja sama dan dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. 

17. Toolman 

a. Memastikan diri sendiri memakai perlengkapan sebelum melakukan 

pekerjaan. 

b. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas 

c. Bertanggung jawab terhadap inventory peralatan Rig yang ada di 

dalam gudang. 

d. Mencatat dan membuat laporan tertulis mengenai semua activitas 

penggunaan peralatan dan kondisinya. 

e. Mencatat dan membukukan penerimaan dan pemakaian barang di 

lokasi. 

f. Menata penyimpanan material dalam gudang sesuai dengan jenis dan 

ukurannya diberi label. 

g. Menjaga kebersihan dalam gudang dan sekitarnya. 

h. Dapat bekerja secara team. 

18. Rig Clerk 

a. Memastikan diri sendiri memakai perlengkapan sebelum melakukan 

pekerjaan. 

b. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 
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c. Menerima berita atau perintah lewat radio dan menyampaikan kepada 

yang bersangkutan. 

d. Mampu dan bertanggung jawab  terhadap perkerjaan sesuai dengan 

peraturan perusahaan. 

e. Dapat bekerja sama dan dapat berkomunikasi dengan baik dan benar. 

f. Dapat menjalankan visi dan missi perusahaan dengan benar. 

19. Operator Tandem truck 

a. Memastikan diri sendiri memakai perlengkapan sebelum melakukan 

pekerjaan. 

b. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

c. Melaporkan kelainan-kelainan yang terjadi pada pimpinan (Tool 

Pusher, Truck Pusher). 

d. Memastikan hanya 2 orang saja yang mengizinkan  menaiki tandem 

truck dan tidak mengizinkan orang lain naik, atau  mengoperasikan 

Tandem truck. 

e. Memastikan kendaraan aman di tinggalkan ( Parkir ditempat yang 

aman, kunci di cabut, dan kaca pintu ditutup secara benar. 

f. Melaporkan  dan atas izin atasan (Tool Pusher, Truck Pusher) setiap 

akan meninggalkan lokasi. 

g. Mengisi buku kedatangan / keluar masuk lokasi yang ada di acces 

control setiap akan masuk/ keluar lokasi sesuai dengan prosedur yang 

berlaku. 
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h. Pastikan  beban yang akan diankat selamat  dan tidak melebihi 

kemampuan. 

i. Bertanggung jawab terhadap keselamatan barang yang diangkat, dan 

memperhatikan keselamatan dalam radius pengangkatan. 

j. Mampu dan capak mengoperasikan Tandem truck dan melakukan 

pekerjaan secara benar. 

k. Melakukan hand over secara benar dan baik. 

l. Dapat bekerja sama. 

20. Swamper Tandem truck 

a. Memastikan diri sendiri memakai perlengkapan sebelum melakukan 

pekerjaan. 

b. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

c. Bertanggung jawab terhadap perawatan dan kebersihan kendaraan. 

d. Mengingatkan operator untuk tidak memaksakan mengangkat beban 

yang melebihi kemampuan. 

e. Membantu operator untuk memeriksa kondisi sling dan pulli secara 

periodik dan melaporkan hasilnya. 

f. Membantu operator pada saat TANDEM beroperasi, dan tidak hanya 

menuruti kemauan sendiri. 

g. Melapor dan atas izin atasan (Operator Tandem truck) setiap akan 

meninggalkan lokasi. 

h. Bertanggung jawab terhadap keselamatan barang ygn diangkat, dan 

memperhatikan keselamatan dalam radius pengangkatan. 
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i. Melakukan timbang terima dengan jelas dan lengkap dari kondisi 

peralatan serta pekerjaan yang masih belum selesai aplusannya. 

j. Memberitahukan kepada operator bilamana dalam mengikat / 

memasang sling tidak benar. 

k. Dapat bekerja sama dengan baik sesua aturan perusahaan. 

21. Driver Bus 

a. Membuat laporan serah terima kendaraan yang ditanda tangani masing 

– masing Driver. 

b. Bertanggung jawab untuk menjaga, perawatan dan kebersihan 

kendaraan yang di pergunakan. 

c. Melapor dan atas izin atasan (Tool Pusher, Truck Pusher) setiap akan 

meninggalkan lokasi. 

d. Mengisi buku kedatangan keluar masuk lokasi yang ada di access 

control setiap akan masuk atau keluar lokasi, sesuai prosedur yang 

berlaku. 

e. Tidak meninggalkan kunci kendaraan sewaktu turun dari kendaraan. 

f. Bertanggung jawab atas keselamatan kendaraan dalam mobilisasi 

crew. 

22. Operator Vacuum truck 

a. Berperan aktif dalam program keselamatan kerja. 

b. Memastikan diri sendiri memakai perlengkapan sebelum melakukan 

pekerjaan. 
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c. Memastikan hanya 2 orang saja yang mengizinkan  menaiki tandem 

truck dan tidak mengizinkan orang lain naik, atau  mengoperasikan 

Tandem truck. 

d. Memastikan kenderan aman di tingalkan Parkir ditemat yang aman, 

kunci di cabut, dan kaca pintu ditutup secara benar. 

e. Bertanggung  jawab untuk menjaga, merawat dan memberisihkan  

f. Mengisi buku kedatangan keluar masuk lokasi yang ada di acces 

control setiap akan masuk atau keluar lokasi, sesuai prosedur yang 

berlaku. 

g. Memperhatikan Signal man pada saat Vacuum beroperasi, dan tidak 

hanya menuruti kemauan sendiri. 

h. Mampu bertanggung jawab terhadap keselamatan barang, dan 

memperhatikan keselamatan. 

i. Melakukan timbang terima dengan jelas dan lengkap dari kondisi 

peralatan serta pekerjaan yang masih belum selesai kepada aplusan. 

j. Disiplin dalam menjalankan aktifitas tuganya selama jam kerja. 

23. Swamper Vacuum truck 

a. Memastikan diri sendiri memakai perlengkapan sebelum melakukan 

pekerjaan. 

b. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

c. Bertanggung jawab terhadap perawatan dan kebersihan kendaraan. 

d. Membantu operator dalam melakukan free trip inspection sebelum 

unit Vacuum dijalankan. 
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e. Mengingatkan operator untuk tidak memaksakan mengisap beban 

yang melebihi kemampuan. 

f. Membantu operator untuk memeriksa Vacuum dan slang secara 

periodik dan laporkan hasilnya. 

g. Membantu operator pada saat Vacuum beroperasi, dan tidak hanya 

menuruti kemauan sendiri. 

h. Bertanggung jawab terhadap keselamatan barang yang dibawa, dan 

memperhatikan keselamatan. 

i. Dapat bekerja sama dengan baik sesua aturan perusahaan. 

24. Operator Foco truck 

a. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

b. Memastikan hanya 2 orang saja yang mengizinkan  menaiki tandem 

truck dan tidak mengizinkan orang lain naik, atau  mengoperasikan 

Tandem truck. 

c. Memastikan beban yang diangkat selamat dan tidak melebihi 

kemampuannya. 

d. Bertanggung jawab terhadap keselamatan barang yang diangkat, dan 

memperhatikan keselamatan dalam radius pengangkatan. 

e. Memastikan dan memberitahukan kepada swamper bilamana dalam 

mengikat atau memasang sling tidak benar. 

f. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

g. Dapat bekerja sama  dan melakukan hand serah terima dengan benar. 

 



 

31 
 

25. Swamper Foco truck 

a. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

b. Bertanggung jawab terhadap perawatan dan kebersihan kendaraan. 

c. Mengingatkan operator untuk tidak memaksakan mengangkat beban 

yang melebihi kemampuan. 

d.  Membantu operator pada saat Foco beroperasi, dan tidak hanya 

menuruti kemauan sendiri. 

e. Bertanggung jawab terhadap keselamatan barang yang diangkat, dan 

memperhatikan keselamatan dalam radius pengangkatan. 

f. Melakukan timbang terima dengan jelas dan lengkap dari kondisi 

peralatan serta pekerjaan yang masih belum selesai aplusannya. 

g. Memberitahukan kepada operator bilamana dalam mengikat / 

memasang sling tidak benar. 

h. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas.  

i. Dapat bekerja sama dengan baik sesua aturan perusahaan. 

26. Support Manager 

a. Memimpin sehua karyawan dan bertanggung jawab atas keselamatan 

kerja. 

b. Memberi arahan terhadap karyawan. 

c. Mentaati peraturan yang berlaku. 

d. Memberi atau menetapkan peraturan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku menurut PT. Asrindo Citraseni Satria. 
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e. Memberikan dan melaporkan ke Area Manager semua ke inginan dan 

ke butuhan perusahaan. 

27. Transport Coordinator. 

a. Memimpin dan mengkordinir pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

kebutuhan operasi dan peraturan perusahaan. 

b. Menindak lanjuti semua temuan, usulan dan rencana yang ditemukan 

dilapangan dan menyelesaikanya dengan seksama bekerja sama 

dengan bahagian-bahagian terkait. 

c. Memastikan  bahwa semua kebutuhan operasional dapat dilaksanakan 

dengan selamat. 

d. Bertanggung jawab kepada Area Manager dalam hal kelancaran 

operasional dan keselamatan kerja. 

e. Bekerja sama dengan dispatcher melakukan monitoring dan 

pencatatan status dan atau kondisi pekerjaan setiap dua jam sekali. 

f. Melakukan kunjungan lapangan satu kali satu hari dan kunjungan 

bersama mingguan dan bulanan. 

g. Melakukan kordinasi dengan perwakilan PT. CPI dalam hal 

menindaklanjuti segala keperluan dalam operasional yang selamat. 

h. Mampu melakukan evaluasi terhadap bawahannya (members) dan 

melaporkanya satu kali dalam satu bulan. 

i. Memastikan jumlah pegawai yang bekerja sesuai dengan schedule dan 

mencari pengganti jika ada yang berhalangan. 

j. Memastikan pengawalan (polisi) dalam perjalanan tersedia. 
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28. Truck Pusher 

a. Mengatur  transfortasi   dari  Lokasi dan sekitarnya dengan saranna 

transfortasi yang ada. 

b. Bertanggung jawab terhadap keselamatan peralatan Rig dan kendaraan 

dalam operasi mobilisasi dari lokasi lama ke  Lokasi Baru. 

c. Bertanggung jawab terdap pengurusan dokumentasi kendaraan angkut 

yang beroperasi. 

d. Melaporkan kondisi  armada angkut yang ada kepada Rig Supt , Drill 

Supt serta  mencatat setiap kegiatan yang dilakukan. 

e. Melaporkan  schedul kegiatan setiap kendaraan yang  dilakukan. 

29. Asset Manager 

a. Mentaati peraturan yang berlaku 

b. Menginput dan melihan barang – barang apa jasa  yang kurang untuk 

kebutuhan perusahaan dan melaporka ke Support Manager. 

30. HRD ( Human Resourcers Development ) 

a. Mengepalai dan bertanggung jawab mengenai karyawan. 

b. Memimpin semua bagian Human ResourcersDevelopment (HRD) 

termasuk Administrasinya. 

31. Invoicing 

a. Bertugas dan bertanggung jawab sebagai membuat laporan hasil 

pekerjaan di lapangan serta membuat pengeluaran administrasi barang 

yang berhubungan dengan peralatan lapangan. 
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32. ADMINISTRASI 

b. Bertugas dan bertanggung jawab terhadap karyawan dan menginfut 

serta mengolah semua bagian HRD. 

c.  Membantu dalam pembuatan area manajer dan membantu kelancaran 

area manajer serta menyusun file. 

33. Pay Roll 

a. Bagian yang bertugas membuat laporan keuangan  dan menginput data 

bagian keuangan PT. Asrindo Citraseni Satria Duri. 

b. Bertanggung jawab terhadap keamanan keuangan perusahaan yang di 

bebankan. 

34. Radio Operator 

a. Bertungas dan bertanggung jawab mencari Crew apa bila ada Crew 

yang tidak hadir. 

b. Mematuhi dan mentaati peraturan yang telah di tetapkan oleh PT. 

Asrindo Citraseni Satria Duri.  

c. Memberikan informasi terhadap apa yang terjadi tentang Crew. 

35. Chief Security 

a. Melakukan hand over pekerjaan  secara jelas dan benar dan 

memberitahukan kondisi-kondis yang tidak selamat. 

b. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

c. Memastikan orang dan barang yang masuk keluar fasilitas lengkap. 

d. Mencatat dan memeriksa semuan barang yang akan kelaur lokasi. 

e. Menjadi contoh dalam setiap tindakan dan perbuatan. 
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f. Cakap dan mampu berkomunikasi dengan benar dan baik. 

g. Dapat bekerja sama dalam team sesua dengan aturan perusahaan. 

h. Bertindak secara benar dan tegas terhadap semua pelanggaran. 

i. Mampu menjalankan semua aturan perusahan. 

j. Membuat laporan keamanabn operasi  dalam masa penjagaan. 

36. Finance ADMINISTRASI 

a. Memberikan uang terhadap apa yang di butuhkan perusahaan. 

b. Membuat laporan keuangan. 

c. Mentaati peraturan. 

d. Bertanggung jawab atas uang perusahaan. 

37. Whs Supervisor 

a. Bertugas dan bertanggung jawab untuk Pengadaan Material dan Spare 

Part untuk Operasional Rig dan Transport. 

b. Bertugas dan bertanggung jawab pengadaan barang (pembelian) baik 

barang masuk dan barang keluar, mendistribusikan material. 

38. Warean Houseman 

a. Mencatat barang masuk dan barang keluar. 

b. Menyediakan barang yang akan di beli. 

c. Mentaati peraturan. 

39. Maintenance 

a. Bertugas dan bertanggung jawab atas barang yang rusak. 

b. Bertugas dan bertanggung jawab atas barang yang akan di perbaiki. 

c. Mengeset mesin yang rusak. 
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d. Mentaati peraturan. 

40. Chief Mech 

a. Bertugas dan memimpin mechanic Rig. 

b. Memberikan arahan terhadap bawahan. 

c. Mentaati peraturan dan membetikan apa yang kurang terhadap 

peralatan Electric. 

41. Chief Electric 

a. Bertugas dan memimpin Electric Rig. 

b. Memberikan arahan terhadap bawahan. 

c. Mentaati peraturan dan membetikan apa yang kurang terhadap 

peralatan Electric. 

42. Mechanic Rig 

a. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

b. Memastikan dan harus setiap datang dan pulang bekerja dalam 

keadaan sehat dan selamat. 

c. Harus menanda tangani absen harian stiap masuk dan pulang kerja. 

d. Gunakan alat pelindung diri kerja dengan benar. 

e. Memastikan tempat kerja yang aman dan selamat untuk melakukan 

pekerjaan. 

f. Memastikan seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dalam keadaan 

selamat. 

g. Memastikan seluruh peralatan kerja yang digunakan dalam keadaan 

layak pakai dan tepat guna. 
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h. Memastikan seluruh perlengkapan dan material yang dibutuhkan 

tersedia. 

i. Memastikan seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan dan memeriksa 

kebenaran dari pekerjaan yang perintahkan. 

j. Memeriksa hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan hasil yang 

diharapkan dan mutu dari hasil pekerjaan.  

k. Memastikan seluruh pekerjaan telah selesai dilakukan dan melakukan 

house keeping dangan benar. 

l. Memastikan seluruh barang bekas sudah dikembalikan kebagian 

logistic dan juga penempatan limbah. 

m. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

n. Dapat bekerja sama sesuai aturan perusahaan. 

43. Electric Rig 

a. Menjadi model, contoh dalam melaksanakan tugas. 

b. Mampu Minor repair yang berhubungan dengan system electric. 

c. Memastikan seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan dalam keadaan 

selamat. 

d. Memastikan seluruh peralatan kerja yang digunakan dalam keadaan 

layak pakai dan tepat guna. 

e. Memastikan seluruh perlengkapan dan material yang dibutuhkan 

tersedia. 

f. Memastikan seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan dan memeriksa 

kebenaran dari pekerjaan yang perintahkan. 
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g. Memeriksa hasil pekerjaan apakah sudah sesuai dengan hasil yang 

diharapkan dan mutu dari hasil pekerjaan.  

h. Memastikan seluruh pekerjaan telah selesai dilakukan dan melakukan 

house keeping dangan benar. 

i. Dapat melakukan kerjasama. 

j. Dapat berkomunikasi dengan baik. 

44. Welder 

a. Bertugas dan bertagungjawab atas penyambungan pipa yang rusak. 

b. Bertugas dan bertanggung jawab atas pembuatan yang berhubungan 

dengan besi, dan perakitan besi. 

c. Mentaati peraturan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


